
mars-juni 2022

”Ta därför på er Guds rustning (…) och sätt 
som skor på era fötter villigheten att gå ut  

med budskapet om fred.”
(Ef 6:13, 15)
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I år är det valår. Det kommer vi bland 
annat uppmärksamma genom att låta våra 
anställda lyfta tre politiska frågor som är 
viktiga för dem utifrån tron: fred, integra-
tion och miljö. 
I det här numret svarar Melina Tengblad, 
ungdomsledare, på frågor om fredsfrågan.

Berätta, vad tänker och tycker du om fredsfrågan i 
samhället idag?

För att svara på det vill jag först säga att jag är 
född 1999. Det innebär att krig under min 
livstid alltid varit långt, långt borta. Det innebär 
också att min generation var den första som kall-
ades till mönstring 2018 när den återuppväcktes. 
Att göra militärtjänst har nog upplevts som gan-
ska ofarligt för min generation, just för att krig 
känts så avlägset. Tills nu då. Jag skriver detta 
dagen efter Ryssland invaderade Ukraina, och nu 
kan jag inte längre hävda att krig känns avlägset, 
och att fredsfrågan inte skulle vara på tapeten. 
Men eftersom fredsfrågan varit så avlägsen, i alla 
fall under min livstid, så tror jag att många inte 
behövt och nu tvekar inför att ta ställning till 
fred, pacifism, våld och krig.  

Finns det något särskilt bibelord som du tycker 
understryker vikten av att främja freden?

Det finns många! Bland annat när Jesus säger i 
sin mest kända predikan ”Älska era fiender och 
be för dem som förföljer er” (Matt 5:44). Också 
när Paulus skriver ”Låt dig inte besegras av det 
onda, utan besegra det onda med det goda” 
(Rom 12:21). Har svårt att hålla mig kort, men 
ett sista: ”Saliga de som håller fred, de skall kallas 
Guds söner” (Matt 5:9). 

Hur kommer fredsfrågan till uttryck rent konkret, i 
din eller kyrkans vardag?

Först och främst kommer fredsfrågan till uttryck 
genom att ta ställning. För egen del tog det tid 
att landa i var jag står, och ändå är det inte helt 
självklart. Dessutom kostar det på att stå upp och 
sticka ut. Det finns vissa saker som jag tror att 
jag är beredd att dö för, men inget, absolut inget 
som jag är beredd att döda för. Men det är vad 
vi begär av soldater, att de ska vara beredda att 
döda, för vår trygghets skull. Jag ser det som ett 
utnyttjande, men du behöver inte hålla med. 

Att stå för fred kommer kanske tydligast till 
uttryck i tider av krig. Men jag tror att det också 
kan ta sig uttryck och övas på i vardagen. Bland 
annat genom att erkänna varje enskilt liv som 
ovärderligt och försöka att älska och förlåta, 
försöka att inte se varandra som fiender, och be, 
både för vänner och ovänner. 

Jesus säger ”Frid lämnar jag kvar år er, min frid 
ger jag er. Jag ger inte det som världen ger. Känn 
ingen oro och tappa inte modet” (Joh 14:27)

Om du vill höra fler tankar kring dessa frågor så 
är du varmt välkommen att följa @kristnaforfred 
på Instagram, ett konto som jag och min vän 
Linn Runesson driver.

Frågor som ligger oss 
varmt om hjärtat

Politikerbesök inför valet
Vid åtta tillfällen, i samband med kyrkfikat, 
får vi besök av representanter från de åtta 
riksdagspartierna. Det blir en frågestund med 
fokus på hur den kristna tron präglar politiska 
ställningstaganden. Aktuella datum för besö-
ken: 1 maj, 8 maj, 15 maj, 22 maj, 5 juni, 12 
juni, 21 augusti, 4 september.
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Mars 
1 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Bibelstudiesamtal. Vi möts 
kring någon av kommande söndags bibeltexter. 
Introduktion kring texten, följt av samtal. Medtag 
eget fika.

2 askonsdag 17.30  
Soppa och gemenskap. (50 kronor/vuxen, 
barn gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

2 askonsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. Inledning på fastetiden 
samt ”Modet att avstå”. 

3 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Häng med när Peter Björk kom-
mer och sjunger och spelar. Lokal: Landsjökyrkan 
Kaxholmen.

4 fredag 19.30 
C'mon church. Ungdomsmöte i Pingst Kax

6 söndag 10.00  
Nattvardsgudstjänst. Frida Hellsing m.fl. 
Kören från Equmeniakyrkan i Huskvarna

8 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

9 onsdag 17.30 
Soppa och gemenskap. (50 kronor/vuxen, 
barn gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

9 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid.
12 lördag 18.00 
Connect ungdomsmöte i Equmeniakyrkan 
Hovslätt

13 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Olof Bro-
ström. Musik: Maria Gustafsson, Märta Wändal, 
Emma Broström, Ann-Sofie Elonsson m.fl. 

15 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Bibelstudiesamtal. Vi möts 
kring någon av kommande söndags bibeltexter. 
Introduktion kring texten, följt av samtal. Medtag 
eget fika.

16 onsdag 17.30 
Soppa och gemenskap. (50 kronor/vuxen, 
barn gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

16 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. 
20 söndag 10.00 
Gudstjänst. ”Kom till Jesus” - temagudstjänst 
med David Freij, Märta Wändal m.fl. Musik: 
Strängabröderna. Utgångskollekt till Equmenia-
kyrkans internationella arbete.

22 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

23 onsdag 17.30 
Soppa och gemenskap. (50 kronor/vuxen, 
barn gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

23 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. 
27 söndag 18.00 
En söndagkväll med andrum. ”Himlen på 
besök” Vi gästas av Clas Vårdstedt, författare och 
musiker. Fri entré. Fika efteråt. 

29 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon av 
kommande söndags bibeltexter. Introduktion 
kring texten, följt av samtal. Medtag eget fika.

30 onsdag 17.30 
Soppa och gemenskap. (50 kronor/vuxen, 
barn gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

30 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid. 

Någon att samtala med?
Vi tror på det personliga samtalet! En möjlighet att berätta om livet som det är och dela det med 
någon som vill lyssna. Vi samtalar gärna om allt det som hör livet till och har avgett tystnadslöfte. 
Ring någon av oss, eller skicka ett sms eller mejl så bestämmer vi en tid. 
/Personalen i kyrkan: Andreas Sköldmark, Frida Hellsing och Melina Tengblad
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April
3 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköldmark 
m.fl.

5 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

6 onsdag 17.30 
Soppa och gemenskap. (50 kronor/vuxen, 
barn gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

6 onsdag 19.00 
Nattvard i fastetid.
7 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”Vackra sånger och glada melo-
dier” med Mart Hallek och Mailn Parsmo. Lokal: 
Pingstkyrkan Kaxholmen.

9 lördag 19.30 
Connect ungdomsmöte i Immanuelskyrkan 
Jönköping

10 söndag  10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Mia Sparf m.fl.

11 måndag 18.00 
Andrum med andakt kl 19.00, musik och läsning 
ur passionsberättelsen.

12 tisdag 14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon av 
kommande söndags bibeltexter. Introduktion 
kring texten, följt av samtal. Medtag eget fika.

12 tisdag 18.00 
Andrum med andakt kl 19.00, musik och läsning 
ur passionsberättelsen

13 onsdag 17.30 
Soppa och gemenskap. (50 kr/vuxen, barn 
gratis. Vegetariskt alternativ finns.)

13 onsdag 19.00  
Nattvard i fastetid. 

 
PÅSKENS GUDSTJÄNSTER  
”DU MÅSTE FINNAS” 
Vi vandrar med Lukasevangeliets texter, samt mu-
sik och sång, genom påskens händelser. Medver-
kan av församlingens anställda och medlemmar.

14 skärtorsdag 19.00 
Nattvardsgudstjänst. ”Be att ni inte utsätts 
för prövning.”

15 långfredag 10.00  
Gudstjänst. ”Fader i dina händer lämnar jag nu 
min ande.”

17 påskdagen 10.00  
Gudstjänst. ”Se på mina händer och fötter, det 
är jag och ingen annan.”

19 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

20 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

23 lördag  
Vårstädning och gemenskap.   
Vi gör kyrkan fin både inne och ute. Dagen börjar 
kl. 09.00. Vi fikar tillsammans och avslutar dagen 
med en gemensam grillbuffe. Grillarna tänds kl. 
13. Ta med dig något gott att grilla, samt tallrik 
och bestick. Vi serverar pastasallad, grillsås, bröd, 
dricka, kaffe och kaka. Detta till en kostnad på 
100 kr och 50 kr för barn under 12 år. Under 
förmiddagen kommer det erbjudas aktiviteter för 
barnen. Kläder efter väder!

24 söndag 10.00 
Gudstjänst. Göran Ljungberg m.fl. Utgångskol-
lekt till Equmeniakyrkans internationella arbete.

26 tisdag  14.30 
Bibelstudiesamtal. Vi möts kring någon av 
kommande söndags bibeltexter. Introduktion 
kring texten, följt av samtal. Medtag eget fika.
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27 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

30 lördag  10-13 
Barnloppis/bytardag. Stor barnloppis, 
allt från kläder och skor till böcker, leksaker, 
sportartiklar m.m. till barnen. Betalning med 
swish. 

30 lördag  
Valborgsmässofirande vid Hunnerydsbadet. 
Mer info kommer på hemsidan.

Maj 
1 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköldmark, 
Evelina Rudenstam m.fl. Kyrkfika med politiker-
besök. 

3 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

4 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

5 torsdag 14.30 
Träffpunkten. ”Engblommor” med Engbloms. 
Lokal: Allianskyrkan Skärstad. 

6 fredag 19.30 
C'mon church. Ungdomsmöte i Pingst Kax

6-8 fre-lör  
Retreat för barn och vuxna, på Kuvarps 
gruppgård. Se info på hemsidan.

8 söndag 10.00 
Gudstjänst. Niklas Hallman m.fl. Kyrkfika med 
politikerbesök. 

11 onsdag  18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

14 lördag 19.30 
Connect ungdomsmöte i Equmeniakyrkan 
Kax.

15 Söndag 10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl. Kyrkfika med 
politikerbesök. 

17 tisdag 14.30 
Stickcafé. Kaffe, gemenskap och andakt. Varmt 
välkommen, med eller utan handarbete!

18 onsdag  18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

22 söndag  10.00 
Gudstjänst. Frida Hellsing m.fl. Kyrkfika med 
politikerbesök. 

25 onsdag  18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

 29 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark m.fl. Utgångs-
kollekt till Equmeniakyrkans internationella 
arbete.

Juni
1 onsdag 18.00 
Andrum med en kort andakt kl 19.00. Kyrkan 
öppen för stillhet och bön. Här finns lugn musik 
och möjlighet att tända ljus.

2 torsdag 14.30 
Träffpunkten. Friluftsutflykt med korvgrillning 
och Allsång med bröderna Alriksson. Lokal: Mu-
seiparken, Hembygdsmuseet Kaxholmen. Kostnad 
40 kr.

5 söndag 10.00 
Nattvardsgudstjänst. Andreas Sköldmark, 
Frida Hellsing m.fl. Kyrkfika med politikerbesök. 

12 söndag 10.00 
Gudstjänst. Andreas Sköldmark, Maria Sparf 
m.fl. Kyrkfika med politikerbesök.  
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Musikern och författaren Clas Vårdstedt  
gästar Equmeniakyrkan.

Fri entré. Fika efteråt för den som vill.

se www.equmeniakyrkankaxholmen.se för mer information
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Uthyrning av våra lokaler
Här finns en fest-/samlingslokal som rymmer 100-150 personer, med kök intill. 
Idrottshall, mindre samlingslokal med kök intill, lämpligt för t.ex. barnkalas. 
Vi har även ett torp med vindskydd som lämpar sig för hajker.

För bokning och mer information: 
För att hyra lokal i kyrkan, kontakta Christina Andersson på 076-80 55 689 
När det gäller sporthallen, kontakta Annie Rudenstam på 073-776 54 39
För Österängstorpet, kontakta David Rudenstam på 070-725 08 56.

Sponsorer av detta nummer
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FÖRSAMLINGEN
Pastor, föreståndare 
Andreas Sköldmark, 
Exp. tid tisd 10-12 
tel: 0722-13 27 00 
e-post: andreas@equmeniakyrkankaxholmen.se

Pastor 
Frida Hellsing 
tel: 0723-84 91 60 
e-post: frida@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ungdomsledare 
Melina Tengblad 
tel: 0761-45 02 90 
e-post: ungdomsledare@equmeniakyrkankaxholmen.se

Ordförande 
Hasse Magnusson 
tel: 0706-019811

Anders Nordin  
tel: 070-337 64 33

Kassör 
Roger Siverth  
tel: 0707-24 62 58

BankGiro  
239-0565

Konto nr (Swedbank)  
81505-44108363

Swish 
123 551 21 16

Equmenia - barn och  
ungdomsarbete
Söndagsskola,  
från 4 år, söndagar under förmiddags-
gudstjänst

Klubb 10 12,  
för åk 4, 5 och 6, söndagar under för-
middagsgudstjänst

Spårarscout,  
åk 2 och 3, torsdagar 18.30 (varannan 
vecka i olika åldersgrupper)

Upptäckarscout,  
från åk 4, torsdagar 18.30

Äventyrsscout,  
från åk 7, torsdagar 18.30

Tonår,  
från åk 7, fredagar 19.30

Smågrupper för unga,  
kontakta Melina Tengblad

info@equmeniakyrkan.se

equmeniakyrkankaxholmen.se

kyrkan: 036-500 08 Sociala medier (facebook, instagram)

equmeniakyrkan kaxholmen

@equmeniakyrkankaxholmen

www f

in

BILSKJUTS TILL KYRKAN
Ring så hjälper vi dig gärna!  
Christer Hultman 036-505 78  
Lars Ekman 0708-256340 
Bo Salsborn  0739-569894

Ansvarig utgivare: Jacob Kiland
Foto omslagsbild: Erik Kiland

EQUMENIA
Ordförande 
David Rudenstam 
tel: 070-725 08 56.

BankGiro 
525-2325

Swish 
123 123 74 03

SMULANS FÖRSKOLA 
Johanna Dareus 
tel: 036-50656 
www.forskoleinfo.com/smulan


